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Предмет: Измена конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности добара: 
Вијачни компресор, ЈН број 104/19 
 
 
Овим путем Вас обавештавамо о изменама конкурсне документације у поступку јавне набавке мале 
вредности добара: Вијачни компресор, ЈН број 104/19 (у складу са чланом 63. Закона о јавним 
набавкама „Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 68/2015“). 
 
Мења се страна 5 конкурсне документације у делу техничке спецификације, тако што се бришу тачке 
под бројем 6. и 7. 
 
Имајући у виду да измењена техничка спецификација може утицати на саму садржину понуде, 
помера се рок за доставу понуда у предметном поступку. Рок за доставу понуда продужава се до 
уторка 06.08.2019. године до 10 часова. Јавно отварање пристиглих понуда обавиће се истог дана у 
12 часова. 
 
У прилогу је измењена страна 5 конкурсне документацје. 
 
 
 
 
 

КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



III 
 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА; МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ,  

        
Минималне техничке карактеристике које вијачни компресор треба да 
задовољи: 

 
1. Минимална снага компресора: P=7,5 KW ± 5% 

2. Минимални радни притисак: PS = 10 bar 

3. Проток ≈920 лит/мин ± 5% 

4. Ниво буке: 65 dB ± 5% 

5. Максималне димензије: 815 х 660 х 1100 mm 

  

Препорука: а) Степен филтрације 0,01 µm 
b) Одвајач уљних пара до 0,01 mg/m³ 
c) Капацитет филтрације 1.000 l/min 
d) Аутоматски одвајач кондензата 

 
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ  ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
         Потребно је да понуђач располаже алатом, неопходном заштитном опремом - апаратуром за 
обављање уградње, односно, да препрека за уградњу не буде недостатак одговарајућег алата или 
опреме. Потребно је, такође, да приликом уградње ангажовани сервисер буде прописно заштићен. 
        Доказ: Изјава дата на свом меморандуму под материјалном, моралном и кривичном 
одговорношћу 
 
Оквирна количина: 1 комад 
Место испоруке: Београд, ул. Кнеза Милоша 103, Просторије одељења за персонализацију  
идентификационих докумената;  
Рок испоруке:  најкасније у  року  од 30 дана, од дана потписивања уговора; 
Поред испoруке добра, потребно је да добављач изврши повезивање компресора и потисног 
цевовода, повезивање са напонским каблом и подешавање радних параметара компресора 
Квалитативни пријем добављач преузима потпуну одговорност за квалитет производа и обавезује 
се да ће испоручена добра у свему одговарати захтевима који је тражен. 
Гаранција: Минимум 24 месеци од дана испоруке. 
 
 

У ____________________    Потпис овлашћеног лица понуђача 

 Дана ___________________ __________________________________ 
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